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PODùKOVÁNÍ 

Chceme touto cestou poděkovat 
paní primářce MUDr. Naděždě Formánkové, 

lékařce MUDr. Denise Vajdákové i všem ostatním zaměstnan-
cům oddělení intermediální péče Nemocnice Blansko, že se až
do posledního okamžiku výborně starali o pana Josefa Rychnovského,
který zde byl hospitalizován. Velmi si vážíme jejich profesionálního a
současně osobního přístupu.Náš dík patří také těm, kteří se účastnili

rozloučení s panem Rychnovským ve smuteční obřadní síni města
Blansko, i těm, kteří nám svou soustrast vyjádřili písemně. Ceníme si

poskytnuté podpory a děkujeme za všechny květinové dary.
Manželka Naďa a dcery

➨ Prodám novostavbu 
rodinného domu 5 kk v Boskovicích, 3 krytá
stání pro auta, 70 m2 terasa, celková plocha
s okrasnou zahradou a koupacím jezerem
1780 m2, nádherná a klidná lokalita (ne satelit).
Nejsem RK! Tel.: 608 889 006, 777 948 940. 
➨ Prodám ‰edou teraso dlaÏbu 30 x 30,
cca 35 m2 , betonové kostky hnûdé 12 x 12
a 12 x 17, tl. 6 cm cca 15 m2 a schodové
ná‰lapy dfievûné hnûdé 30 x 102 x 4 cm.
V‰e pouÏité, v dobrém stavu. Cena doho-
dou, tel.: 777 658 400. 
➨ Prodám ihned obyvateln˘ 
podsklepen˘ RD 3+1 v obci âernovice
u Boskovic. V objektu je pfiípojka plynu, vo-
dovodu i kanalizace, garáÏ. Topení - tuhá
paliva, akumulaãní kamna, krb. Cena
480.000 Kã. Bez RK, tel.: 731 448 082, jur-
ny@post.cz.  
➨ Prodám kombinovanou lednici 
Elektrolux (mrazniãka má 3 ‰uplíky). Stará
3 roky, cena dohodou, tel.: 721 700 865. 
➨ Prodám pultov˘ mrazák Zanussi,
cena 2 000 Kã, tel.: 721 700 865. 
➨ Prodám koãárek QUINNY BUZZ 
- trojkombinace (korbiãka DREAMY, spor-
tovní sedaãka, autosedaãka MAXI COSI + 
adaptéry), v‰e v barvû NAVY- ãerno modrá
s reflexy. Souãástí je buzz box, originální
ko‰ík pod koãárek, slídy a Quiiny fusak po
jednom dítûti (cena fusaku 2000 Kã) daruji
ke koãárku. V‰e zachovalé. PÛvodní cena 23
000 Kã, nyní 4 500 Kã, tel.: 728 781 300.

➨ Koupím star‰í silnûj‰í linoleum
v obstojném stavu do velké garáÏe, moÏné
ze spodní strany i s filcem. Za rozumnou
cenu, tel.: 603 293 707, email: fa.svobo-
da@email.cz. 
➨ Koupím za rozumnou cenu 
krycí plachtu z náklaìáku ãi kamionu, v ob-
stojném stavu, tel.: 603 293 707, email:
fa.svoboda@email.cz. 
➨ Koupím ve‰keré staroÏitnosti, 
tel.: 602 528 912. 
➨ Koupím star‰í RD v Blansku 
nebo v pfiímûstsk˘ch ãástech (Tûchov,
Horní Lhota, Dolní Lhota, Klepaãov), tel.:
603 905 438. 
➨ Koupím v Blansku byt 2+1nebo 1+1,
tel.: 731 083 618.

➨ Vymûním byt v OV 1+1
lodÏie v Boskovicích, za obecní byt
v Boskovicích nebo Brnû 3+1 (2+1) lo-
dÏie nebo balkón a doplatek, tel.: 776
389 720. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM KOUPÍM

NABÍZÍM

➨ Hledám pronájem garáÏe v Blansku, 
tel.: 773 453 628.

HLEDÁM

 prodej stavebnin a hospodáfisk˘ch potfieb
 v˘roba a prodej krmn˘ch smûsí
 prodej pneumatik
 ‰ití pracovních odûvÛ a softschellov˘ch bund

Listy regionÛ pfiipravily pro své ãtenáfie lu‰tûní oblíbené logické hry su-
doku, které provûfií jejich mozkové závity. Odmûnou za vylu‰tûní bude
pro 2 vylosované z kaÏdé obtíÏnosti hudební CD skupiny Pozdní sbûr,
o které jsme psali v kvûtnovém ãísle. Celkem tedy rozdáme 4 CD.

SoutûÏ probíhá ve
dvou kategoriích
dle obtíÏnosti –
stfiední a tûÏká. 

Správné fie‰ení 
zasílejte na email:
listyregionu@se-
znam.cz nebo 
po‰tou na adresu
Listy regionÛ,
Jasanová 20, 
678 01 Blansko.

SoutûÏní sudoku s

Tel.:516 472 111-3, www: zeasas.cz, email: zeas@zeasas.cz

Pfiijmeme pracovníky 
pro správu klientsk˘ch úãtÛ.

Kontakt: Ing. Josef Vágner, tel. 602 524 183

Dlouhá 29, Blansko-Klepaãov 678 01, mobil: 602 792 974, 724 279 226, e-mail: megastav@seznam.cz

 zhotovení fasád
 míchání fasádních 

barev a omítek
 prodej zateplovacího

systému
 zateplování budov
 rekonstrukce
AKCE - v mûsíci ãervnu, ãervenci a srpnu 

sleva 10 - 15 % na realizace zateplení!

PROVÁDÍME:

Po – Pá 8.00 – 16.00 • tel.: 541 214 886 • servis: 734 312 535

PRODEJ SERVIS
Libor Holoubek
Muãednická 3   
616 00 Brno
www.lhcisticitechnika.cz
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Pekafiská 4, 
602 00 Brno
Tel.: 724 205 672
www.rksedlak.cz

� bydlení v tûsné blízkosti centra Boskovic
� nadãasov˘ RD 5+KK, 2 parkov. stání
� moderní design, praktické dispozice

PRODEJ RD BOSKOVICE

cena 
2 950 000

+ DPH
PRODEJ DOKONâENÉ

HRUBÉ STAVBY


